
P R O T O K Ó Ł   NR XXIII/09  

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1310. 

Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Obecnych na sesji według załączonej listy 

obecności – 13 radnych. 

Nieobecni radny na posiedzeniu: 

1. Pan Mieczysław Karasiński    – usprawiedliwiony  

2. Pan Zbigniew Płóciennik        – usprawiedliwiony 

Spóźniony radny na posiedzenie: 

1. Pan Andrzej Jakubowski         - usprawiedliwiony  

Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:  

1. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy 

2. Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy 

3. Pani Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy 

4. Pan Jan Similak – Radca Prawny 

5. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

6. Pani Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  

7. Pan Jan Grecki – Kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

8. Pan Krzysztof  Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  

9. Pan Grzegorz Brożyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

10. Pani Monika Suwali – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie 

11. Pani Jolanta Sierszyńska – Prezes Towarzystwa Społ. – Kult. Gminy Sędziejowice 

12. Pani Krystyna Witek – Radny Powiatu Łaskiego  

13. Pan Marek Krawczyk – Radny Powiatu Łaskiego 

14. Pan Marek Mroczek – Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia  

15. Pani Krystyna Komorowska – Sekretarz Towarzystwa Społ. – Kult. Gminy Sędziejowice  

16. Pan Andrzej Bykowski – Komendant Komisariatu Policji w Widawie  

17. Sołtysi w liczbie 25 osoby /w tym  1 sołtys – radny/ 

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia XXIII sesji 

Rady Gminy Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy, sołtysów, kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych i zaproszonych gości.  
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Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięło 13 radnych. 

Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący obrad przedstawił pismo OR.III.0114/2/09 w sprawie zmiany porządku obrad XXIII 

sesji Rady Gminy. Wprowadzające pod obrady Rady Gminy dwa projekty uchwał: w sprawie 

zaciągnięcia kredytu i w sprawie dotacji celowej na organizację spotkania członków ochotniczych 

straży pożarnych z terenu gminy Sędziejowice. Pismo w załączeniu do protokołu.  

 Wobec czego porządek dzienny XXIII sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami. 

4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych 

     w okresie miedzysesyjnym.         

5. Interpelacje.                                                                                                          

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice: 

    1/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2008 rok, 

    2/ zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  

        w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2008 rok, 

    3/  zapoznanie się z uchwałą nr 1/09 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice  

        w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2008 rok, 

    4/ zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  

         w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium  

         Wójtowi Gminy Sędziejowice za wykonanie budżetu roku 2008. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     1/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009, 

     2/ uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 

         gminy Sędziejowice, 

    3/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  

        Społecznej w Sędziejowicach za 2008 rok, 

    4/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  

        w Sędziejowicach za 2008 rok,   

    5/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  

        w Sędziejowicach za 2008 rok, 

     6/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia  

         w Sędziejowicach za 2008 rok, 

    7/ zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2008 rok, 
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    8/ przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Sędziejowicach  

        na 2009 rok, 

    9/ zatwierdzenia cen wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej, 

   10/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,  

   11/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, 

   12/ dotacji celowej na organizację spotkania członków ochotniczych straży pożarnych z terenu  

         gminy Sędziejowice,   

   13/ zaciągnięcia kredytu.  

8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie  

    Sędziejowice”. 

 9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10.  Zapytania i wolne wnioski. 

Porządek dzienny XXIII sesji Rada Gminy przyjęto – 12 głosami „za” po wprowadzonych zmianach.   

 
P U N K T  2 

          Przewodniczący obrad nadmienił, że protokół zwyczajowo pół godziny przed obradami 

został wystawiony do wglądu. Do protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag.  

W wyniku głosowania – 12 głosami „za” Rada Gminy przyjęła protokół w przygotowanym brzmieniu. 

 

P U N K T  3 

                    Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przedłożył ustną informację 

z działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na : 

1/ reprezentowanie Rady Gminy w X edycji Konkursu Pożarniczego w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach,  

2/ uczestniczenie w spotkaniu „Strategia Społeczno – Gospodarcza Rozwoju Gminy Sędziejowice na  

    lata 2009- 2020” w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach,  

3/ udział w śniadaniu Wielkanocnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach, 

4/ uczestniczenie w pracach Społecznej Rady Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach,  

5/ udział w pracach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice i Komisji Kultury, Sportu,  

    Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice, 

6/ wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie XXIII sesji).                               

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

Przedłożoną informację Przewodniczącego Rady Gminy, Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła 

do zatwierdzającej wiadomości 12 głosami „za”. 
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P U N K T  4 

                      Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym terminie celem zapoznania. 

Nie zgłaszano pytań, ani uwag. W wyniku głosowania  - 12 głosami „za”, Rada Gminy przyjęła 

powyższą „Informację” do akceptującej wiadomości. 

                                         

P U N K T  5 

                       Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi: 

1. Pan Władysław Sobala – radny – interpelował w sprawie: 

   1/ wyprofilowania nawierzchni drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu w Sędziejowicach (ul. Łódzka 

        i ul. Wieluńska) – woda nie spływa do studzienek kanalizacyjnych, 

   2/ przebudowy i instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą  

      wojewódzką i gminną w Sędziejowicach, 

   3/ udzielenia informacji dot. budowy chodnika na ul. Leśnej w Sędziejowicach. 

2. Pan Daniel Angerman – radny – interpelował w sprawie nasadzeń drzew ozdobnych 

   (lipa,  jarzębina) przy drogach gminnych. 

3. Pan Dariusz Marek – radny – - interpelował w sprawie naprawy zaniżonej i zniszczonej drogi  

     powiatowej Grabia – Rojków 

4. Pan Tomasz Kopka – sołtys sołectwa Rososza – interpelował w sprawie: 

   1/ wydzielenia i wykupu terenu ok. 1 ara (działka nr 405) umożliwiającego zawracanie samochodu 

       zajmującego się opróżnianiem koszy selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Rososza, 

    2/ naprawy drogi dojazdowej do pól w Rososzy, 

    3/   naprawy drogi powiatowej Rososza – Wola Marzeńska; 

5. Pan Jerzy Sztuka – sołtys sołectwa Sędziejowice –  interpelował w sprawie: 

   1/ podjęcia konkretnych działań zapewniających bezpieczeństwo publiczne w gminie Sędziejowice  

      (na drodze Buczek – Sędziejowice zniszczone znaki drogowe, wzniecenie ognia w okolicach  

       nadleśnictwa w Sędziejowicach), 

   2/ przeanalizowania opłacalności zatrudnienia osoby do przeprowadzania dzieci uczęszczających do  

       szkoły a przebudowę skrzyżowania i założenia sygnalizacji świetlnej; 

6. Pan Edward Nowak – sołtys sołectwa Niecenie – interpelował w sprawie wycięcia suchych drzew 

oraz naprawy poboczy przy drodze powiatowej w Woli Marzeńskiej na odcinku od młyna do mostu; 

7. Pan Józef Surowy – sołtys sołectwa Pruszków  - interpelował w sprawie czyszczenia rowów przy 

drodze powiatowej Wola Marzeńska – Pruszków. 
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P U N K T   6  

                    „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2008 rok” przesłano radnym 

w terminie wcześniejszym celem zapoznania. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przypomniał, że powyższe sprawozdanie było 

tematem obrad na posiedzeniach każdej Komisji Rady i otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Nie podjęto dyskusji, wątpliwości były wyjaśnione na wcześniejszych posiedzeniach Komisji Rady. 

Wobec czego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie, w wyniku którego  

- 13 głosami „za” Rada Gminy przyjęła „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Sędziejowice za 2008 r.”                                                                                                                     

Przewodniczący obrad przystąpił do dalszej realizacji porządku dziennego sesji. Odczytał pismo  

z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (WA 0031-Ł-061/09-1) z dnia 16 kwietnia  

2009 r. oraz uchwałę nr I/41/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice  

z wykonania budżetu za 2008 r.  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zaopiniował pozytywnie sprawozdanie 

Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2008 rok.                                                                                                                                                                         

Pan Jarosław Bartczak – członek Komisji Rewizyjnej przedłożył treść uchwały nr 1/09 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej 

wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2008 rok.  

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Marek 

Okupiński i Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, O światy  

i Spraw Socjalnych – Pan Stanisław Tokarek przedstawili pozytywne opinie w sprawie 

„Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok”.  

W dalszej kolejności Przewodniczący obrad zaprezentował treść uchwały nr I/42/2009 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009 roku  

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Sędziejowice za wykonanie budżetu roku 2008. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nie zgłosił zastrzeżeń do wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice za wykonanie budżetu 2008 roku. 

Przewodniczący obrad na podstawie przedłożonych opinii i braku dyskusji przedstawił treść projektu 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice.  

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego – 13 głosami „za”  Rada Gminy podjęła uchwałę 

nr XXIII/146/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski zabierając głos, podziękował Radzie Gminy za wysoką ocenę        

i udzielone absolutorium za wykonanie zadań  roku  2008. 

Uchwała nr XXIII/146/09 Rady Gminy, opinia Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty  

i Spraw Socjalnych, opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, uchwała nr 1/09 

Komisji Rewizyjnej oraz uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi (nr I/41/2009 i nr I/42/2009 z dnia 15 kwietnia br.) stanowią kolejne 

załącznik do protokołu. 

 

P U N K T  7 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice  

– Pan Marek Okupiński przedłożył opinię Komisji.  

ppkt 1 

Uchwałę Nr XXIII/147/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 

odczytał Przewodniczący obrad. Bez dyskusji Rada Gminy w wyniku głosowania – 11 głosami „za” 

(A. Jakubowski i W. Krawczyk opuścili salę) podjęła uchwałę w sprawie wyżej wymienionej. 

  ppkt 2  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść uchwały. W otwartej dyskusji nie zabrano głosu, 

wobec czego przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego – 11 głosami „za” uchwała nr 

XXIII/148/09 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwo gazowe Gminy Sędziejowice została podjęta.     

 

Przed dalszą realizacją porządku obrad Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – Pan Stanisław Tokarek odczytał opinię Komisji.   

   

ppkt 3 

Uchwałę Nr XXIII/149/09 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za rok 2008 odczytał Przewodniczący Rady. Bez 

dyskusji w wyniku głosowania – 11 głosami „za” przyjęto powyższą uchwałę. 

  ppkt 4 

Uchwałę Nr XXIII/150/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2008 rok odczytał Przewodniczący obrad.  

Rada Gminy podjęła powyższą uchwałę, bez dyskusji, poprzez głosowanie - 11 głosami „za”. 
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  ppkt 5 

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały Nr XXIII/151/09 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 

2008 r. i otworzył dyskusję nad zagadnieniem. Nie zgłaszano pytań. 

Rada Gminy – 11 głosami „za” podjęła powyższą uchwałę.  

                    ppkt 6 

Przewodniczący obrad zaprezentował uchwałę Nr XXIII/152/09 w sprawie zatwierdzenia  

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2008 rok  

i przeprowadził głosowanie w wyniku, którego Rada Gminy - 11 głosach „za” podjęła powyższą 

uchwałę.  

                   ppkt 7 

Uchwałę Nr XXIII/153/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Sędziejowicach za 2008 r., Rada Gminy Sędziejowice bez dyskusji, podjęła – 11 głosami „za”. 

                   ppkt 8 

Uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo- finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia 

 w Sędziejowicach na 2009 r. odczytał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, uchwałę Nr XXIII/154/09 w sprawie przyjęcia planu 

rzeczowo- finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2008 r., Rada Gminy 

podjęła - 13 głosami „za”. 

Pan Marek Mroczek – Zastępca Kierownika GOZ poinformował zebranych, że zatrudniony 

(umowa na czas określony) jest lekarz medycyny ogólnej – Pan Roman Rokicki. Pacjenci w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Marzeninie przyjmowani będą przez lek. Romana Rokickiego w poniedziałek  

i czwartek oraz przez lekarza Przemysława Olejnika we wtorek, środę i piątek. 

ppkt 9 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował uchwałę Nr XXIII/155/09 w sprawie zatwierdzenia cen 

wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej.  

W otwartej dyskusji głos zabrał Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – wyjaśnił, że proponuję się 

podział na dwie grupy taryfowe odbiorców. Grupa pierwsza – mieszkańcy na cele socjalno-bytowe  

i podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej również działalności pożytku publicznego m.in. 

szkoły, GOPS, GOZ, GOK, GBP. Cena za dostarczanie wody wyniesie 2,05 zł za 1m3 natomiast za 

odprowadzanie ścieków 2,70zł/m3. W tej grupie proponuję się dopłatę z budżetu gminy.     

Grupa druga – podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Cena za dostarczanie wody wyniesie 

2,16 zł za 1 m3 oraz cena za odprowadzanie ścieków wynosi 4,61 zł/m3. Odbiorcy pokryją koszty 
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dostarczania wody i odprowadzania ścieków w 100%, zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją. Nie 

proponuję się dopłacania do podmiotów gospodarczych.  

Z przeprowadzonej analizy wynikło, że w rok 2008 na 38 tys. ścieków ok. 6 tys. wpłynęło 

z działalności gospodarczych. Nadmienił że mała część gminy jest skanalizowana a wywóz ścieków  

z szamb, z miejscowości nie skanalizowanych wynosi 13,70zł/m3. Nadmienił, że zależy „nam” na 

rozwoju działalności gospodarczych na naszym terenie, wzrost cen wody i ścieków nie powinien 

wpłynąć na recesję prosperujących obecnie działalności. 

Wpływ na wysoką cenę ma ciągły wzrost energii elektrycznej oraz niski poziom przerabianych 

ścieków.  

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie, w wyniku którego – 12 głosami „za”  

i 1 „przeciw” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXIII/154/09 w sprawie zatwierdzenia cen wody oraz 

opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej.  

  ppkt 10 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz treść uzasadnienie do prezentowanej uchwały. 

W otwartej dyskusji, nie zabrano głosu. W wyniku głosowania – 13 głosami „za” uchwała nr 

XXIII/156/09 Rady Gminy Sędziejowice ww. sprawie została podjęta.  

  ppkt 11   

Uchwałę Nr XXIII/157/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem do uchwały odczytał Przewodniczący obrad. Nie 

podjęto dyskusji, w wyniku przeprowadzonego głosowania – 13 głosami „za” Rada Gminy podjęła 

ww. uchwałę.       

ppkt 12 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały Nr XXIII/158/09 w sprawie dotacji 

celowej na organizację spotkania członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 

Sędziejowice. Bez dyskusji, poprzez głosowanie powyższa uchwała została podjęta – 13 głosami „za” 

ppkt 13   

Uchwałę Nr XXIII/159/0 w sprawie zaciągnięcia kredytu, po uprzednim odczytaniu przez 

Przewodniczącego obrad, Rady Gminy podjęła w wyniku glosowania – 13 głosami „za”. 

 

Uchwały o numerach: XXIII/147/09, XXIII/148/09, XXIII/149/09, XXIII/150/09, XXIII/151/09,   

XXIII/152/09, XXIII/153/09, XXIII/154/09, XXIII/155/09, XXIII/156/09, XXIII/157/09, 

XXIII/158/09, XXIII/159/09 oraz opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i opinia 
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Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych stanowią kolejne załączniki 

niniejszego protokołu. 

 

P U N K T  8 

Przewodniczący Rady Gminy, nadmienił że Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pracowała na posiedzeniu nad sprawozdaniem z realizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  

w Gminie Sędziejowice” i wypracowała stosowną opinię. W otwartej dyskusji, nie zabrano głosu, 

poprzez aklamację Rada Gminy przyjęła do zatwierdzającej wiadomości przedłożone sprawozdanie  

z realizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Sędziejowice”. 

 

P U N K T  9 

                Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielili: 

1. Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski, informując że: 

  1/ sprawa przebudowy skrzyżowania w Sędziejowicach – interpelacja zostanie przekazana do  

      Wojewódzkiego Zarządu Dróg,  

  2/ Starostwo Powiatowe w Łasku jest na etapie uzgodnień i wydania pozwolenia na budowę chodnika  

     na ul. Leśnej w Sędziejowicach. Gmina Sędziejowice będzie partycypować w kosztach,                          

     w wysokości 50% całości zadania.  

  3/ sadzonki drzew zostaną zakupione. Nasadzenia drzew ozdobnych przy drogach gminnych  

      najprawdopodobniej odbędzie się jesienią. Prosił sołtysów o rozpoznanie sytuacji wśród  

      mieszkańców aby uniknąć wyrywania nowo nasadzonych drzew.  

W uzupełnieniu odpowiedzi głos zabrał Pan Jan Grecki – Kierownik Referatu RiRW – informując, 

że od strony pasa jezdni nasadzanie drzew jest zakazane, natomiast należy ustalić granicę pomiędzy 

rowopasem a właścicielem gruntu.  

    4/ zostaną podjęte działania (rozmowy) dot. wykupu działki w Rososzy (1ar), w późniejszym   

        terminie utwardzenie we własnym zakresie (pracownicy GJUK). Ponadto poinformował, że   

        gmina czyni starania aby wykupić działkę ok. 0,25 ha, obecnie własność Agencji Rynku Rolnego.  

        Działka położona jest za świetlicą wiejską w Rososzy.  

   5/ interpelacje dot. dróg powiatowych zostaną przesłane do Powiatowego Zarządu Dróg.     

2. Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy – poinformował, że we wcześniejszych latach  

   prowadzona była ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły” finansowana z budżetu państwa.  

   Obecnie zatrudnieni są opiekunowie w autobusach dowożących dzieci do szkoły. W budżecie gminy  

   nie planuje się środków na zatrudnienie opiekuna – przeprowadzanie dzieci do szkoły.      

3. Pan Krzysztof Zawadzki – Kierownik GJUK – poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi   
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  ustaleniami z sołtysem, droga dojazdowa do pól w Rososzy zostanie wyrówna przez GJUK przy  

  udziale rolników. 

4. Pani Krystyna Witek – Radny Rady Powiatu Łaskiego, poinformowała, że: 

   1/ złożone interpelację zostaną przekazane do Powiatowe Zarządu Dróg, 

    2/ droga powiatowa Grabia – Rojków naprawiana będzie w maju br., 

    3/ w lipcu br. wyrównywana będzie nawierzchnia na moście w Grabi.  

5. Pan Marek Krawczyk – Radny Rady Powiatu Łaskiego – przekazał gratulacje Wójtowi Gminy,     

   Skarbnikowi oraz Radzie Gminy od Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Łaskiego, otrzymanego  

   absolutorium i realizacji budżetu w roku 2008. Poinformował, że Zarząd Powiatu Łaskiego tożsamą  

   liczbą głosów otrzymał absolutorium. 

   Ponadto, poinformował że Rada Powiatu Łaskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na  

   sprzedaż Gminie Sędziejowice drodze bezprzetargowej za cenę uzgodnioną działki nr 48  

  o powierzchni 1.57 ha, , położonej w obrębie Koloni-Sędziejowice. Działka położona jest pomiędzy  

   siedzibą GJUK a stadionem. W drodze porozumienia wskazana działka zostanie przekazana Gminie   

   Sędziejowice za kwotę 65 tys. zł.  

   Podziękował Radzie Gminy za przekazanie dotacji dla OSP w Kamostku na zorganizowanie  

   spotkania członków ochotniczych straży pożarnych z terenu „naszej” gminy. Zaprosił wszystkich  

    zainteresowanych do uczestniczenia w obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych w Kamostku  

    w dniu 3 maja br.   

P U N K T  10 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Dariusz Marek – Przewodniczący Rady Gminy: 

1/ przypominając o upływającym terminie składania oświadczeń majątkowych radnych rady gminy, 

2/ prosił o wyczyszczenie tablic informacyjnych (liczne spinacze) znajdujących się w sołectwach  

    gminy Sędziejowice, 

3/ odczytał pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie organizowania Szesnastej Ogólnopolskiej  

    Pielgrzymki Samorządu terytorialnego na Jasna Górę pod patronatem J.E Kardynała Polski Józefa  

    Glempa w dniu 24 maja br. Pismo stanowi załącznik do protokołu.    

2. Pani Jolanta Sierszyńska - Prezes Towarzystwa Społ. – Kult. Gminy Sędziejowice, 

poinformowała że: 

- w dniach od 21 kwietnia do 8 maja br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach 

prowadzona będzie zbiórka „Elektrośmieci” w ramach akcji „Elektrośmieci przynieś z mieszkania do  
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punktu zbierania”. Odczytała komunikat informacyjny kierowany do mieszkańców gminy. Odczytany 

komunikat w załączeniu do protokołu, 

- Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Gminy Sędziejowice aktywnie włączyło się do organizacji 

obchodów Dni Gminy Sędziejowice w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2009 r. Przestawiła program 

organizowanych Dni Gminy Sędziejowice. Szczegółowy program w załączeniu do protokołu.      

3. Pan Jerzy Sztuka – sołtys sołectwa Sędziejowice – zapytał, gdzie można składować papier  

   (makulaturę) w Sędziejowicach. Wnioskował o umożliwienie składowania papieru przez  

   mieszkańców.  

4. Pan Tomasz Kopka – sołtys sołectwa Rososza – zapytał, o kolejność ustawiania pojemników do  

   selektywnej zbiórki odpadów (plastiki) we wsiach gminy Sędziejowice. Wnioskował o postawienie  

   pojemnika na plastiki w Rososzy.    

5. Pan Krzysztof Pawłowski – radny – wnioskował o zwrócenie uwagi na pojazdy             

    przekraczające dopuszczalną masę całkowitą uczęszczające po drogach na terenie gminy  

    Sędziejowice.  

6. Pan Jan Grecki –Kierownik Referatu RiRW – poinformował, że pojemniki do selektywnej   

   zbiorki odpadów umieszczane są kolejno we wsiach ,wg. liczby mieszkańców w sołectwie. W roku  

   kalendarzowym, umieszczane są pojemniki w dwóch wybranych miejscowościach. 

   Ponadto zwrócił się z prośba do sołtysów, aby wskazywali „dzikie” wysypiska śmieci. Wysypiska  

   będą likwidowane systematycznie wg. „naszych” możliwości. 

7. Pan Krzysztof Zawadzki – Kierownik GJUK – poinformował, że najbliższy punkt odbioru  

   makulatury znajduje się w Pruszkowie u Pana Pietrzaka.  

8. Pani Grażyna Będkowska – sołtys sołectwa Marzenin – zauważyła, że mieszkańcy innych wsi  

    przywożą duża ilość śmieci do pojemników, nie wrzucając ich (worki pod koszami). Robi się  

    bałagan wokół pojemników. 

9. Pan Edward Nowak – sołtys sołectwa Niecenia – wnioskował o udzielenie informacji w sprawie 

      dofinansowania do nowo budowanych oczyszczalni przydomowych.  

10. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy: 

    1/  poinformował, że na terenie gminy Sędziejowice planuje się powołanie Komisji  

        i przeprowadzanie kontroli sprawdzającej odprowadzanie ścieków, wywozu ścieków z szamb  

        (nie wliczając szamb ekologicznych atestowanych) i wywozu śmieci (podpisana umowa z firmą  

        odbierającą śmieci) z każdej posesji, nie wykluczając domki letniskowe. Kontrola rozpocznie się  

       od Marzenina i będzie prowadzona w każdej miejscowości; 

   2/ poinformował, że na planowane było dofinansowanie pierwszych, pilotażowych 20 oczyszczalni     

       przydomowych. Dofinansowanie może być udzielane z „gminnego funduszu ochrony       
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